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EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2020 1 

I. Data, hora e local: às 10h do dia 24 de março de 2020, por videoconferência. 2 

II. Presentes: a) Diretoria Executiva, na pessoa do Conselheiro Joaquim de Castro (presidente do 3 

TCM-GO e do CNPTC), Conselheiro Severiano Costandrade (presidente do TCE-TO e vice-4 

presidente do CNPTC) e Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior (presidente do TCE-5 

SC e secretário-geral do CNPTC). b) presença expressiva da maioria dos presidentes e 6 

representantes dos Tribunais de Contas do Brasil. 7 

III. Assuntos tratados:  8 

III.1. Abertura: O Conselheiro Joaquim de Castro – Presidente do TCM-GO e do CNPTC – 9 

deu início à reunião cumprimentando a todos e ressaltando o momento delicado vivido atualmente 10 

pela humanidade, em decorrência da Covid-19.  11 

III.2. Item da pauta: O Conselheiro Joaquim de Castro comunicou que a pauta da reunião será o 12 

compartilhamento das medidas adotadas pelos TCs, no âmbito de suas competências, para minimizar 13 

os efeitos internos e externos dessa crise. Informou que, em Goiás, o TCE e o TCM estão envolvidos 14 

em reuniões com o Governo do Estado, contribuindo para a definição de medidas emergenciais. 15 

Ressaltou que os TCs precisam estar preparados para questões como o duodécimo, o salário dos 16 

servidores e a fiscalização, considerando os impactos da crise. O Conselheiro Adircélio de Moraes 17 

– Presidente do TCE-SC e Secretário Executivo do CNPTC – destacou que os impactos na saúde 18 

serão enormes e, na economia, maiores ainda. Informou que, desde o início, o TCE-SC acompanha a 19 

escalada da situação, junto com o Governador e os chefes dos Poderes; que o Estado foi o primeiro a 20 

decretar situação de emergência, na semana passada, considerando que o cenário poderia ficar ainda 21 

pior se a decisão não fosse tomada. Destacou que a área técnica do TCE-SC está à disposição dos 22 

gestores para orientar e fiscalizar as inúmeras ações imediatas do Governo nessas diversas áreas. 23 

Informou que, no TCE-SC, as reuniões estão sendo realizadas por meios tecnológicos (telefone, 24 

videoconferência), inclusive pelos membros do plenário; que os documentos estão sendo produzidos 25 

com o uso da ferramenta Office 365 e Teams, que viabilizam o armazenamento em nuvem, a produção 26 

de textos de modo colaborativo e o compartilhamento de documentos. Reforçou a necessidade de se 27 

priorizar a orientação e o controle concomitante com foco nas medidas sanitárias urgentes e, 28 

principalmente, nas medidas macroeconômicas. O Conselheiro Severiano Costandrade, Presidente 29 

do TCE-TO e Vice-Presidente do CNPTC, comunicou que o TCE-TO adotou o teletrabalho. 30 
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Destacou dois aspectos muito sérios que os TCs precisam considerar. O primeiro é o controle 31 

concomitante, que precisa ser utilizado de forma enérgica, focado nas despesas realizadas pelo poder 32 

público. Sugeriu que os TCs tenham um controle mais rígido em relação a essas despesas e que 33 

comecem a fazer o controle a priori, como São Paulo faz. Ressaltou que essas reuniões são 34 

importantes para os TCs se alinharem e atuarem de modo uniforme, respeitando a realidade de cada 35 

estado. O Conselheiro Fábio Túlio – presidente da Atricon reiterou que os TCs estão adotando 36 

todas as precauções e medidas cabíveis e recomendáveis para manter o cumprimento das suas 37 

atribuições. Informou que o TCE-PB estará fechado até o dia 1˚ de abril, sem prejuízo do plantão e 38 

das atividades que cada diretoria/conselheiro determinar. Sugeriu que os TCs atuem com cautela. 39 

Ressaltou a importância dos TCs se colocarem à disposição dos demais Poderes, para ajudar naquilo 40 

que puderem. O Conselheiro Joaquim de Castro registrou agradecimentos: (a) ao presidente do 41 

TCM-SP, João Antonio, por sugerir a realização da reunião online; (b) às equipes de TI dos TCs, 42 

destacando TCM-GO, TCE-SC e TCE-TO, pelo suporte que deram à realização da reunião; e (c) aos 43 

participantes da reunião, presidentes, conselheiros e técnicos. O Conselheiro João Antonio – 44 

Presidente do TCM-SP – deu informações atualizadas sobre as iniciativas de São Paulo, 45 

considerando que a cidade é o epicentro dessa problemática do Covid-19. Registrou que o Governo 46 

do Estado necessitou tomar ações duras e emergenciais, sendo a principal delas o confinamento social. 47 

Quanto às atividades do TCM-SP, destacou que: (a) foi constituída uma relatoria especial, vinculada 48 

à Presidência, para tratar dos assuntos relacionados ao Covid-19; (b) foi criado grupo técnico especial, 49 

com a convocação dos funcionários mais capacitados da auditoria e do setor jurídico para atuarem 50 

cotidianamente nessa matéria; (c) foi proposta ao prefeito – que aceitou – a constituição de uma 51 

câmara técnica, para dar celeridade aos processos referentes ao coronavírus da cidade de São Paulo. 52 

Por fim, destacou que o TCM-SP também está fazendo teletrabalho e reuniões online diárias para dar 53 

andamento aos processos. Ressaltou que a cidade de São Paulo está unificada para enfrentar esse 54 

problema. O Conselheiro Edilberto Pontes –TCE-CE – concorda que, por serem Órgãos de estado, 55 

é fundamental a participação dos TCs nessas forças-tarefas junto aos demais Poderes, para tentar 56 

amenizar a crise. Destacou que é importante os TCs se mostrarem ativos, mesmo que em teletrabalho. 57 

O Conselheiro Estilac Xavier – Presidente do TCE-RS – sugeriu que o CNPTC trace diretrizes 58 

gerais para os TCs, para que possam ser aproveitadas em cada estado, considerando suas 59 

peculiaridades. Adiantou suas propostas: (1) ação conjunta dos TCs com outros Poderes; (2) 60 
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orientação básica de trabalho com os prefeitos; (3) os TCs devem manter atuação mínima nos seus 61 

órgãos de trabalho. O Conselheiro Joaquim de Castro informou que o CNPTC fez um levantamento 62 

geral da situação atual dos TCs e encaminhou para os grupos do whatsapp. Ressaltou que se reunirá 63 

com os presidentes das entidades representativas para expedirem um documento oficial com 64 

orientações aos presidentes. O Conselheiro Thiers Montebello – Presidente do TCM-RJ e 65 

Presidente da Abracon – registrou que o momento vivido é de excepcionalidade. Reiterou que é 66 

necessário ter o controle, mas de modo comedido, prudente e cauteloso. O conselheiro Sebastião 67 

Helvécio – representante do presidente do TCE-MG – ressaltou que as principais lideranças têm 68 

apontado há tempos que o futuro dos TCs é exatamente na vertente da avaliação das políticas públicas. 69 

Destacou que o TCE-MG adotou medidas já apresentadas na reunião: continua em funcionamento, 70 

mas com horário reduzido e ênfase no teletrabalho. Defendeu que, dentro desse modelo federativo 71 

que o sistema tanto defende, é muito importante trabalhar de modo harmônico e sincronizado com as 72 

autoridades sanitárias dos três níveis de governo, de modo articulado. O conselheiro Joaquim de 73 

Castro registrou o pedido do conselheiro Fábio Tulio: para que, em apoio ao Sebrae, os TCs orientem 74 

e estimulem os municípios a adquirirem bens e serviços das micro e pequenas empresas. O 75 

conselheiro Edilson de Souza Silva – representante do presidente do TCE-RO – manifestou que 76 

este é um momento de união e solidariedade pelos TCs. Informou que o TCE-RO está atuando em 77 

teletrabalho; que um grupo foi convocado para apoiar as ações da área técnica da saúde. Reitera que 78 

o momento atual é de muita prudência, para que o gestor veja a importância do TC na orientação, na 79 

condução desses trabalhos e na governança dessa crise. O conselheiro Dirceu Rodolfo – presidente 80 

do TCE-PE – destacou que os TCs são chamados para um papel diferente. Informou que no TCE-81 

PE foi criado um grupo de trabalho multifacetado, colocado à disposição dos poderes públicos 82 

municipais e estadual e composto por auditores das áreas de saúde, de TI, de engenharia e de contas; 83 

que o Tribunal está o tempo todo orientando e procurando encontrar soluções possíveis. Comunicou 84 

que, além disso, foi criado comitê formado por todos os conselheiros e membros do Ministério 85 

Público de Contas; que estuda e delibera sobre todas as propostas de soluções apresentadas pelo grupo 86 

de trabalho. Ressaltou que a função do TC é fiscalizadora, mas estão trabalhando principalmente na 87 

linha de modelagem, como órgão intuitivo e presente. O Conselheiro Poti Júnior – presidente do 88 

TCE-RN – mencionou que o TCE-RN publicou as Portarias 94 e 95/2020, que estabelecem a 89 

suspensão do expediente presencial por 15 dias, até o dia 6/4/2020; que suspendem os prazos 90 
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processuais por 30 dias; que estabeleceram regime de teletrabalho excepcional para os servidores e 91 

estagiários. Informou que, visando apoiar os jurisdicionados, encontra-se em tramitação minuta de 92 

Resolução Normativa que propõe a não autuação temporária de processos de apuração de 93 

responsabilidades em decorrência de possíveis atrasos dos jurisdicionados e no cumprimento de suas 94 

obrigações regulamentares. Destacou que o TCE-RN instituiu, também, um grupo de 95 

acompanhamento intersetorial para análise das ações dos governos estadual e municipais; que o grupo 96 

está estudando recomendações para orientar os gestores, possibilitando maior segurança na adoção 97 

das medidas necessárias. O conselheiro Joaquim de Castro recomendou aos TCs que solicitem 98 

ainda mais transparência aos jurisdicionados. O conselheiro Valdecir Pascoal – TCE-PE – salientou 99 

que o momento é realmente delicado. Destacou que é muito bom ter um grupo que está alinhando os 100 

entendimentos e compartilhando as ações para terem uma posição semelhante. Reforçou que também 101 

estão sendo realizadas reuniões por videoconferência, com bons resultados. Comunicou que o próprio 102 

Tribunal tem feito contato direto com o Governo do estado e com as prefeituras da capital, e, também, 103 

através da associação municipalista. Informou que hoje o jornal Valor Econômico divulgou matéria 104 

em que o presidente Rodrigo Maia fala de um orçamento paralelo – chamado de orçamento de guerra 105 

– para essas situações excepcionais; que já tem uma proposta de PEC sobre isso. Propôs que os TCs, 106 

através dos presidentes das entidades representativas, tentem manter contato e busquem espaço para 107 

que os TCs participem desse debate. Comunicou que existem soluções alternativas, via decreto 108 

legislativo, conforme sugestão do grupo de estudo na área fiscal que ele participa junto com outros 109 

técnicos de TCs. Destacou que também precisa ser repensado o art. 42 da LRF, as questões de 110 

transferências voluntárias; que o mencionado grupo está sugerindo esses ajustes. Comprometeu-se a 111 

compartilhar com o grupo do CNPTC a minuta de decreto legislativo que regulamenta esses pontos. 112 

Comprometeu-se também a encaminhar a minuta de decreto legislativo já mencionado, que inclusive 113 

pode ser incorporado à PEC do orçamento paralelo. Reforçou que os TCs podem colaborar na 114 

elaboração dessa proposta de PEC ou de decreto legislativo. O conselheiro Renato Rainha – TC-115 

DF – destacou que a situação exige dos TCs três atuações principais. A primeira delas é buscar 116 

parcerias com gestores e governo. A segunda é continuar a orientar o gestor. Mencionou que a 117 

presidente Anilcéia publicou a Portaria 98/2020 instituindo o teletrabalho para os servidores do TC-118 

DF. Manifestou preocupação sobre duas questões, ambas percebidas em contatos com pessoas ligadas 119 

ao Congresso Nacional. A primeira delas é sobre a possibilidade de redução da remuneração dos 120 
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servidores; que os TCs precisam se alinhar sobre como atuar e que ações deverão ser tomadas. A 121 

segunda é sobre a possibilidade de redução dos valores de repasse do executivo para o legislativo, os 122 

TCs, o judiciário, o MP e a Defensoria Pública, em razão da queda da arrecadação e da necessidade 123 

de priorizar verbas em outras áreas, como na saúde; que isso pode acontecer e os TCs precisam estar 124 

preparados para as providências que deverão tomar. O conselheiro Celmar Rech – presidente do 125 

TCE-GO – informou que, em Goiás, em abril, o montante arrecadado não será suficiente para pagar 126 

a folha; que o pedido do Governador é que todos estudem alternativas de redução salarial ou de 127 

eventual corte de verba indenizatória dos servidores do executivo, dos Poderes e Órgãos, preservando 128 

os da saúde. Mencionou que  ele e o conselheiro Joaquim de Castro trabalharão nisso e nas orientações 129 

para os jurisdicionados, a serem compartilhadas com os TCs. O conselheiro Severiano Costandrade 130 

reforçou a necessidade do CNPTC apresentar algumas diretrizes básicas para fortalecer o trabalho 131 

dos presidentes dos TCs. Manifestou que os TCs precisam ter um ambiente de colaboração e 132 

compreensão neste momento. Salientou que se preocupa muito com a questão da economia. 133 

Conclama ao CNPTC que divulgue diretriz orientativa para os TCs. Com relação aos demais assuntos, 134 

como teletrabalho, disse acreditar que essas mudanças, de certa forma, foram boas, obrigando o 135 

sistema a buscar novas soluções para dar continuidade aos trabalhos. Sugeriu a divulgação de nota 136 

informando que os TCs não pararam, que continuam fazendo seu trabalho de fiscalização, mediante 137 

teletrabalho. Ressaltou novamente duas preocupações. A primeira, sobre o acompanhamento da 138 

despesa, que é preciso atuar em colaboração. A segunda, sobre a questão econômica, tendo em vista 139 

que a arrecadação já caiu e vai cair mais. A conselheira Cilene Lago – presidente do TCE-RR – 140 

ressaltou que em Roraima a realidade é bem diferente dos demais estados, considerando o fluxo 141 

migratório da Venezuela; que o sistema de saúde do estado vive em colapso desde 2019, havendo 142 

uma preocupação muito grande em relação à saúde e ao enfrentamento desta crise. Salientou que o 143 

TCE-RR está em teletrabalho, exceto quanto aos processos emergenciais; que foi definido um relator 144 

específico para atuar nessa área, o da saúde. Informou que o TC realiza o acompanhamento 145 

concomitante de todas as contratações emergenciais. O conselheiro Estilac Xavier traçou o que 146 

pensa que poderiam ser ideias de diretrizes e irá compartilhá-las no grupo do Conselho. Propôs como 147 

possíveis diretrizes: 1. manter os TCs atuando nessa nova condição de pandemia. 2. dirigir os esforços 148 

do teletrabalho para a orientação direta aos prefeitos e gestores. 3. o trabalho deve ser conjunto; que 149 

o fundamental é dar segurança e tranquilidade ao gestor e aos TCs; que é necessário manter o TC 150 
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funcionando por reuniões digitais, envolvendo a administração superior e o conselho, principalmente. 151 

4. estabelecer uma periodicidade desta teleconferência, para transmissão de opiniões, experiências, 152 

harmonização, confluência, que pode ser de 7 em 7 dias ou quando a situação requerer, a pedido ou 153 

por convocação do presidente do CNPTC; 5. para evitar poluição de informações no grupo do 154 

CNPTC, criar outro espaço onde os TCs possam colocar organizadamente as suas contribuições, para 155 

servir de orientação. Disse que os TCs precisam ter presença positiva, refinar e qualificar a 156 

comunicação com os prefeitos. O conselheiro Antonio Cristóvão Correia – presidente do TCE-157 

AC comunicou que o TC já adotou medidas em função do decreto de calamidade pública. Destacou 158 

que nesse momento o mais importante é orientação e cautela, sem esquecer do controle. Sugeriu que 159 

os TCs orientem os gestores com base na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro. O conselheiro João 160 

Antônio ressaltou que o importante neste momento é dar segurança para o gestor. Expressou que os 161 

TCs precisam relativizar o formalismo jurídico. Informou que, em SP, o TCM constituiu grupo 162 

formado por auditores para tratar diretamente e 24h por dia do coronavírus. Destacou que, em SP, o 163 

prefeito tem liderado muito bem o processo de enfrentamento da crise, sendo sensível a ouvir todos 164 

os Órgãos da administração pública; que o TC, além dos conselheiros que já participam da câmara 165 

técnica, dispõe de técnico que acompanha em tempo real as medidas e, se preciso, atua e dá parecer 166 

rapidamente. O conselheiro Edilberto Pontes disse que percebeu objetivos em comum nas 167 

manifestações de todos; que a fiscalização agora é questão de segunda ordem, principalmente 168 

auditoria; que o momento, agora, é de cooperação. Destacou que sua preocupação é que, daqui a 169 

pouco, faltará dinheiro nos estados e municípios. O conselheiro Otávio Lessa – presidente do TCE-170 

AL – destacou que, desde o primeiro momento, o governo do estado de Alagoas tem feito 171 

videoconferência com o Tribunal, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e os órgãos 172 

diretamente ligados à saúde; que isso está proporcionando o alinhamento de tudo o que foi feito até 173 

o momento. Concorda com a realização de reuniões periódicas para continuar trocando ideias e 174 

informações sobre a realidade de cada Estado. Nas considerações finais, o conselheiro Adircélio 175 

Moraes reforçou que é hora de incrementar o gasto público para manter a roda da economia girando. 176 

Destacou que é preciso ter muita seletividade no gasto, que é preciso se preocupar em manter salários, 177 

principalmente das pessoas de baixa renda, bem como alocar recursos na saúde. Salientou que a União 178 

detém o poder de auxiliar e flexibilizar o pagamento das dívidas dos estados e municípios; que a 179 

preocupação dos TCs quanto a esse cenário não pode ficar para depois. O conselheiro Fábio Túlio 180 
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reforçou a necessidade de outros encontros para rediscussão do tema no âmbito do sistema dos TCs.  181 

O conselheiro Thiers Montebello alertou que é preciso ter cuidado com as representações e medidas 182 

cautelares.  183 

IV. Agendamento: Não foi definida data para a realização da próxima reunião do CNPTC. 184 

V. Encerramento: o conselheiro Joaquim de Castro agradeceu a participação de todos, colocou-se 185 

à disposição para a realização de uma próxima reunião. Ressaltou que tudo o que foi discutido será 186 

compartilhado em ata para difundir de maneira efetiva para todos; que o momento, agora, é de cuidado 187 

redobrado. Agradeceu, mais uma vez, às TIs do TCM-GO, do TCE-TO e do TCE-SC, ao Marcelo, à 188 

Priscila e a toda a sua equipe, à Ivana, ao Luís Luz, à Carol e a todos que deram suporte para a reunião 189 

por videoconferência. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião. 190 
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SÍNTESE DA ATA 191 

 192 

1. Abertura e saudações, 9 a 11 193 

2. Medidas adotadas e propostas de encaminhamentos para enfrentamento da pandemia do 194 

coronavírus nos estados e municípios brasileiros, 12 a 183. 195 

3. Agendamento da próxima reunião do CNPTC, 184. 196 

4. Encerramento, 185 a 190. 197 


